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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. herinnert eraan dat het Parlement het verslag over de rol van het EU-cohesiebeleid en zijn 
actoren bij de tenuitvoerlegging van het nieuwe Europese energiebeleid reeds heeft 
aangenomen, en dat in dit verslag ook aandacht wordt besteed aan energie-
efficiëntiekwesties;

2. onderstreept dat het cohesiebeleid een sleutelrol toekomt bij de tenuitvoerlegging van de 
maatregelen die nodig zijn voor het verwezenlijken van de doelstelling van de Unie om 
tegen 2020 bij primair energieverbruik een besparing van 20% te realiseren, en bij het 
effenen van het pad voor verdere energie-efficiëntieverbeteringen in de jaren daarná;

3. wijst erop dat het prioritaire doel van het cohesiebeleid onverminderd het reduceren van 
de sociaal-economische en territoriale verschillen tussen regio's is, en vindt dat 
maatregelen gericht op het vergroten van energie-efficiëntie hieraan niets mogen 
veranderen; onderstreept dat een aantal van de armste regio's in de EU mogelijkerwijs 
andere prioriteiten hebben en in eerste instantie investeringen behoeven op andere 
gebieden; onderstreept dat de kracht van het cohesiebeleid zit in zijn flexibiliteit en het 
gedecentraliseerde (namelijk op plaatselijk niveau) beheer van de middelen;

4. wijst erop dat investeringen in energie-efficiëntie bijdragen aan economische groei, 
werkgelegenheid, met name op plaatselijk en regionaal niveau, innovatie, energie-
onafhankelijkheid en vermindering van brandstofarmoede in huishoudens, en daardoor 
een positieve bijdrage aan de economische, sociale en territoriale cohesie kunnen leveren; 
onderstreept dat de toewijzing van middelen moet stoelen op de beginselen van 
evenredigheid, kostenefficiëntie en economische doeltreffendheid, en dat deze niet tot 
grotere administratieve lasten mag leiden;

5. benadrukt dat door de bureaucratie en het gebrek aan transparantie van procedures de 
toegang tot de Cohesie- en Structuurfondsen wordt bemoeilijkt en dat degenen die deze 
fondsen het hardst nodig hebben, ervoor terugschrikken zich ervoor aan te melden; is 
daarom voorstander van vereenvoudiging van regels en procedures, opheffing van 
bureaucratische rompslomp en meer flexibiliteit bij de toekenning van deze fondsen op 
zowel EU- als nationaal niveau; is van mening dat vereenvoudiging zal bijdragen tot een 
efficiënte toewijzing van middelen, een hoger opnemingsvermogen, minder fouten en 
kortere betalingstermijnen, en de armste lidstaten en regio's in staat zal stellen de 
financiële instrumenten ter vermindering van de ongelijkheden tussen regio's en landen 
ten volle te benutten; is van mening dat een evenwicht moet worden gevonden tussen 
vereenvoudiging en de stabiliteit van regelgeving en procedures;

6. onderstreept dat de lidstaten niet tot de uiterste deadline moeten wachten met de 
tenuitvoerlegging van Richtlijn 2010/31/EG en moeten investeren in de ontwikkeling van 
nieuwe en energie-efficiëntere materialen en technologieën met het oog op nieuwe banen, 
industrieel herstel en een groter concurrentievermogen van de regio's in de EU;
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7. onderstreept de potentiële positieve impact van de initiatieven JESSICA en ELENA voor 
investeringen in duurzame energie op plaatselijk niveau, teneinde steden en regio's te 
helpen bij het ontwikkelen van levensvatbare investeringsprojecten op het gebied van 
energie-efficiëntie, en dringt aan op ondersteuning van deze initiatieven;

8. acht het van het grootste belang dat de Structuurfondsen, het Cohesiefonds en andere 
financiële en hefboominstrumenten kunnen worden gebruikt voor de financiering van 
energie-efficiëntie, met name in de woningbouwsector; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten duidelijke en gemakkelijk toegankelijke informatie te verspreiden over de 
financiële instrumenten, stimuli, subsidies en leningen die beschikbaar zijn ter 
ondersteuning van energie-efficiëntieprojecten;

9. benadrukt dat het belangrijk is de energie-efficiëntiedimensie te integreren in de 
onderzoeks- en innovatiestrategieën voor slimme specialisatie die de lidstaten en de 
regio's zullen moeten ontwikkelen om toegang te krijgen tot financiering voor innovaties 
in het kader van het toekomstige cohesiebeleid;

10. maakt zich zorgen over recente ontwikkelingen in landen zoals Bulgarije, waar hoge 
energieprijzen tot sociale onrust hebben geleid, en dringt aan op gerichte maatregelen om 
energie voor gewone burgers betaalbaar te maken;

11. onderstreept in het bijzonder de mogelijke sociale voordelen van investeringen in energie-
efficiëntie, aangezien deze kunnen bijdragen tot een reducering van de energiekosten voor 
de burgers; 

12. herinnert in het bijzonder aan het energiebesparingspotentieel van openbare gebouwen en 
woonhuizen, die 40% van het eindenergieverbruik van de Unie vertegenwoordigen, en 
verzoekt de lidstaten met klem snel langetermijnstrategieën - voor de periode ná 2020 - te 
ontwikkelen voor het mobiliseren van investeringen in de renovatie van woningen en 
commerciële gebouwen, teneinde de energieprestatie van de 'gebouwenvoorraad' te 
verbeteren, zoals vereist uit hoofde van Richtlijn 2012/27/EU;

13. wijst erop dat uiterlijk op 31 december 2020 alle nieuwe gebouwen een energieverbruik 
van bijna nul moeten hebben en dat twee jaar eerder nieuwe overheidsgebouwen en door 
overheden gebruikte gebouwen een energieverbruik van bijna nul moeten hebben;  spoort 
de lidstaten derhalve aan meer vaart te zetten achter de ontwikkeling van nationale 
programma's voor vergroting van het aantal gebouwen met een energieverbruik van bijna 
nul en bepalingen uit te werken voor de classificering van gebouwen met een 
energieverbruik van bijna nul, rekening houdend met de situatie ten aanzien van dit soort 
gebouwen op nationaal, plaatselijk en regionaal vlak;

14. onderstreept het belang van het cohesiebeleid, en van de aan dit beleid ter beschikking 
gestelde financiële middelen, voor de ontwikkeling van slimme netwerken en intelligente 
netwerken, die leiden tot efficiëntere energiesystemen in de regio's, een lager 
energieverbruik en kleinere energieverliezen;

15. verzoekt de Commissie de lidstaten te helpen bij het verbeteren van hun administratieve 
capaciteiten en informatiekanalen, teneinde te komen tot een meer gericht gebruik van de 
bestaande financiële middelen; verzoekt de lidstaten ten volle gebruik te maken van de 
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Structuurfondsen en het Cohesiefonds om investeringen in energie-
efficiëntieverbeteringsmaatregelen te bevorderen; 

16. verzoekt de lidstaten een kader te scheppen voor financieringsmogelijkheden voor 
maatregelen gericht op het verbeteren van de energie-efficiëntie, teneinde te komen tot 
optimalisering van het systeem van meerdere financieringsbronnen, zoals vereist uit 
hoofde van Richtlijn 2012/27/EU; verzoekt de Commissie de lidstaten te helpen bij het 
ontwikkelen van financieringsmogelijkheden en een kader te scheppen voor het 
uitwisselen van goede praktijken tussen de bevoegde nationale of regionale autoriteiten of 
instanties;

17. verzoekt de lidstaten met klem voorlichtingscampagnes te starten betreffende de 
voordelen, bijvoorbeeld op het gebied van comfort en lagere energierekeningen, van een 
grotere energie-efficiëntie van woonhuizen; wijst er in dit verband overigens op dat 
maatregelen gericht op vergroting van de energie-efficiëntie op het niveau van gebouwen 
meer opleveren dan op het niveau van afzonderlijke eenheden (bijvoorbeeld 
appartementen);

18. maakt zich zorgen over de recente bevindingen van de Rekenkamer waaruit blijkt dat 
energie-efficiëntie-investeringen in het kader van het cohesiebeleid niet kostenefficiënt 
zijn ten gevolge van de incorrecte tenuitvoerlegging en het incorrecte gebruik van de 
hiervoor ter beschikking gestelde financiële middelen;

19. verzoekt de Commissie zonder vertraging uitvoering te geven aan de aanbevelingen van 
de Rekenkamer dat financiering voor energie-efficiëntiemaatregelen met middelen van het 
Cohesiefonds altijd vooraf moet worden gegaan door een gedegen beoordeling van de 
behoefte, en gekoppeld moet zijn aan regelmatige controles en het gebruik van 
vergelijkende prestatie-indicatoren, alsmede aan het gebruik van transparante criteria voor 
de selectie van projecten en standaard investeringskosten per bespaarde eenheid energie, 
met een maximaal aanvaardbare terugverdienperiode.
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